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Oświadczenie kandydata ubiegającego się o pracę w Stowarzyszeniu „Unia Nadwarciańska” 

w Słupcy 

dotyczące przetwarzania danych osobowych  

 

imię i nazwisko kandydata …………………..……………………………………………..…………………………………  

                                             /proszę wypełnić drukowanymi literami/  

dotyczy naboru na stanowisko………………………………………………………………………………………………  

                                             /proszę wypełnić drukowanymi literami/  

 

Oświadczenia 

 

I.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika      

to z: art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260             

ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z póź. zm.) oraz innych przepisów 

szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procedury rekrutacji - na podstawie art. 7 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

.......................................................................... 
                                           własnoręczny podpis 

Klauzula informacyjna 

 

II. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:  
 

1) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia skutecznej procedury 
naboru pracowników do Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w Słupcy, na 
podstawie przepisów prawa tj: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, 

 

2) Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, których podanie jest 
obowiązkowe tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 
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prawnego wynikającego z art. 221 § 1  Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie 
procesu rekrutacji. 

3) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia „Unia 
Nadwarciańska”. 

4) Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

biuro@unianadwarcianska.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny 62-400 Słupca, 

ul. Plac Szkolny 16a. 

5) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:. 

iod@unianadwarcianska.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora 62-

400 Słupca, ul. Plac Szkolny 16a. 

6) Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla 
którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla 
którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane 
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora, tj. od 3 m-cy do 2 lat. 

7) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania 
danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są niezbędne 
do celów, dla  których zostały zebrane, po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, 
a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych 
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji 
w Stowarzyszeniu „Unia Nadwarciańska” w Słupcy. 

10) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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